
B&W

1. Het college besluit
a. de maandagmarkt in 2011 op de volgende data te verplaatsen: 2 en 9 mei;
b. de zaterdagmarkt in 2011 op de volgende data te verplaatsen: 7 en 14 mei, 6 augustus,

20 en 27 augustus, 10 september.
c. dat op genoemde zaterdagen en maandagen een alternatieve route of verkeersomleiding

van kracht is in de binnenstad.

2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de data van de
verplaatsing worden gepubliceerd in de stadskrant.

3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
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DOEL: Besluiten
Het College is op grond van artikel 160 lid h van de gemeentewet bevoegd markten in te stellen, af te
schaffen of te veranderen.

In het Marktreglement 2008 , artikel 2 lid c, is vastgelegd dat het College jaarlijks de data van de te
verplaatsen markten vaststelt.
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Onderwerp: Verplaatste markten 2011
Reg. Nummer: 2011/71226

1. Inleiding
Het college van B&W van de gemeente Haarlem stelt jaarlijks het aantal te
verplaatsen weekmarkten vast. De weekmarkten, locatie Grote Markt, worden een
aantal keer per jaar verplaatst om grote evenementen op de Grote Markt mogelijk te
maken, waaronder Haarlem Jazz , Haarlem Culinair en de Kermis.

Het is in het Marktreglement vastgelegd dat de desbetreffende zaterdagmarkten
(max 6x) worden verplaatst naar de Krocht, Nieuwe Groenmarkt, Zijlstraat en
indien er geen huwelijken, zijn de stoep voor het Stadhuis. De maandagmarkten
(max 2 x) worden verplaatst naar de Raamvest en het gedeelte Grote Houtstraat
vanaf de Houtbrug tot aan het Proveniersplein.

Er is geen alternatieve locatie voor de verplaatste zaterdagmarkt voorhanden, dan
hierboven beschreven. Dit is vanwege zowel de omvang van de markt als de van
toepassing zijnde veiligheidseisen. Hier is in het verleden uitgebreid overleg over
gevoerd en onderzoek naar gedaan. Wel wordt er nader onderzocht of een deel van
de Koningstraat kan worden gebruikt als verplaatste marktlocatie. Hierdoor zal er
een betere spreiding van de markt mogelijk zijn met als gevolg dat met name de
indeling van de Nieuwe Groenmarkt ruimer kan worden opgezet. Dit komt de
veiligheid ten goede.

Verkeersomleiding
In overleg met wijkzaken en Spaarnelanden zullen de noodzakelijke
verkeersmaatregelen worden genomen.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit
a. de maandagmarkt in 2011 op de volgende data te verplaatsen: 2 en

9 mei;
b. de zaterdagmarkt in 2011 op de volgende data te verplaatsen: 7 en

14 mei, 6 augustus, 20 augustus, 10 september.
c. dat op genoemde zaterdagen en maandagen een aangepaste en/of

verkeersomleiding van kracht is in de binnenstad.
2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de

data van de verplaatsing worden gepubliceerd in de stadskrant.

3. Het besluit van het college wordt ter informatie/ter bespreking gestuurd aan
de commissie Bestuur

3. Beoogd resultaat
Een goede uitvoering van de in het Marktreglement vastgelegde jaarlijks
terugkerende afspraken, alsmede een gecoördineerde uitvoering van een
alternatieve route en/of verkeersomleiding in de binnenstad.

Collegebesluit



2

4. Argumenten

1.1 Om de door het college gewenste evenementen mogelijk te maken moeten de
weekmarkten op de locatie Grote Markt worden verplaatst.
In 2011 zijn er verplaatsingen voor de volgende evenementen:

Zaterdagen:
7 mei Kermis
14 mei Kermis
6 augustus Haarlem Culinair
20 augustus Haarlem Jazz
11 september Stad als Podium; Zango; Jopenfestival; Open

Monumentendagen;Korenlint

Maandagen:
2 mei Kermis
9 mei Kermis

5. Kanttekeningen

1.1 Verplaatsing van weekmarkten levert minder op dan een reguliere weekmarkt
Om een weekmarkt te verplaatsen zijn extra maatregelen nodig ten behoeve van de
verkeersveiligheid en aanpassingen in het straatbeeld, zoals het weghalen van
fietsnietjes uit de Grote Houtstraat nabij het Proveniersplein. Daarnaast levert een
verplaatste weekmarkt minder inkomsten op omdat een verplaatsing minder
kooplieden trekt dan een normale markt.

1.2 Verplaatste weekmarkten geeft overlast op de locaties van verplaatsing.
De verplaatsingslocaties zoals genoemd in deze nota heeft als consequentie dat
een deel van de markt voor winkels staat. De eigenaren van deze winkels zien het
over het algemeen als een last dat er markkramen voor de deur staan. De winkel is
dan minder goed zichtbaar wat volgens sommige winkeliers leidt tot inkomsten
verlies.

6. Financiën
De kosten van de verplaatste markt worden doorberekend naar de marktbegroting.
Behalve voor de verplaatsingen ten behoeve van de kermis, deze worden betaald uit
het kermisbudget. De gemaakte kosten voor de verplaatste markt worden daarmee
betaald uit de inkomsten van het marktgeld.

7. Communicatie
De verplaatste markten worden gepubliceerd in de Stadskrant; de direct betrokken
marktkooplieden ontvangen informatie via de marktcommissie en de nieuwsbrief
Haarlemse Markten, de betrokken ondernemers en bewoners van de binnenstad
worden geïnformeerd middels bewonersbrieven.

6. Uitvoering
Afdeling VVH draagt zorg voor de uitvoering van de marktverplaatsing en de
communicatie richting kooplieden. De Spaarnenlanden en Wijkzaken dragen zorg
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voor de omleidingen en de communicatie hieromtrent richting de betrokkenen in de
binnenstad.

7. Bijlagen
Overzicht totaal aantal marktdagen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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Aantal marktdagen in 2011

Markt Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Grote Markt Botermarkt Californiëplein Floresstraat Zomerkade Grote Markt Botermarkt
Aantal marktdagen 50 50 51 51 52 51 51
verplaatsing 2 0 0 0 0 5 0
Aantal dagen
grondslag

48 50 51 51 52 46 51

Het aantal dagen grondslag is het aantal dagen dat in de belastingaanslag wordt verwerkt. De verplaatste markten worden per dagaanslag door middel
van PIN betaling gevorderd door de marktmeester.


